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Waarom verlichting maatwerk is... 

Door Renate Pijnenburg

Kostenbesparingen, efficiënter inzetten 
van middelen en kritisch kijken naar de 
uitgaven van je bedrijf, winkel of woning. 
Dat is waar mensen op dit moment veel 
mee bezig zijn. Energiekosten en ver-
zekeringen worden doorgespit, de aan-
schaf van zonnepanelen of warmtepomp 
wordt overwogen en ook vraagt men 
zich af hoe de huisvestingkosten zo laag 
mogelijk gehouden kunnen worden?  
Vaak wordt er niet stilgestaan bij één 
van de meest eenvoudige en snelste  
besparing die mogelijk is: namelijk 
de verlichting! Jawel, de lampjes op  
kantoor en magazijn, of in uw winkel,  
die soms wel 10 uur per dag branden.

Ledverlichting is tegenwoordig niet meer 
weg te denken uit onze samenleving. Toch 
zijn er nog steeds heel veel gebouwen 
waar oude, conventionele lichtbronnen 
branden. Dit zijn bijvoorbeeld TL-balken, 
halogeenspots en spaarlampen. Stuk voor 
stuk energievreters die ongemerkt een 
groot deel van uw energiebudget verbrui-
ken. Gelukkig is er steeds meer aandacht 
voor de oplossingen die ledverlichting u 
kan bieden en waar Watts Lux & Lumen u 
bij kan adviseren met een lichtplan en de 
aanschaf van de armaturen.

Stimuleren 
van ledverlichting

De politiek is steeds meer bezig om alles 
te verduurzamen. Een van de maatregelen 
die ze genomen heeft is dat bedrijven vanaf 
1 juli 2020 enkel nog ledverlichting mogen 
gebruiken. Zowel nieuwe als bestaande 
gebouwen zullen moeten worden uitgerust 
met duurzame verlichting met als doel de 
CO2 uitstoot te verlagen. Naast dat het 
gunstig is voor het milieu, kan dit voor uw 
bedrijf een flinke besparing opleveren op 
de energiekosten. Ledverlichting is nu een-
maal veel energiezuiniger dan tl-verlich-
ting, spaar- of halogeenlampen. Daarnaast 
is de langere levensduur van ledlampen 
een bepalende factor op de kostenbespa-
ring op langere termijn. Het kán voor on-
dernemers een stimulans zijn om gebruik 
te maken van de energie-investeringsaftrek 
(EIA). Deze regeling biedt direct financieel 
voordeel aan ondernemers die investeren 
in energiebesparende bedrijfsmiddelen 
en duurzame energie zoals ledverlichting. 
Mocht u hierover meer informatie wensen, 
dan kunt u dit opvragen via het e-mailadres 
info@wattsluxandlumen.nl

Bestaande gebouwen 
en LED

Veelal wordt in be-
staande gebouwen 
gedacht ‘oude 
armaturen eruit, 
LED-armaturen 
op dezelfde 
plaats’. Een 
voor de hand 
liggende ge-

dachte maar ledverlichting is een ander 
type lichtbron dan de bestaande TL-bal-
ken of spaarlampen. Laat daarom vooraf 
een lichtplan maken zodat u een goede en 
prettige sfeer creëert.

Nieuwbouw en LED
Zodra er sprake is van nieuwbouw is het 
uiteraard eveneens van belang dat er goed 
wordt gekeken naar het lichtplan en zeker 
ook de manier van aansturing. Dynamische 
verlichting of daglichtgeregelde systemen 
die al dan niet centraal bediend kunnen 
worden is dan makkelijk aan te brengen en 
bespaart u veel energie. 

Advies of verkoop

Voor Watts Lux & Lumen zit er een groot 
verschil tussen advies en verkoop, maar 
voor beide kunt u bij ons terecht. Bij een 
internetwinkel klikt u op het product dat 
u wilt hebben. Het ‘advies’ dat gegeven 
wordt bestaat vaak uit een productspeci-
ficatie en de eigenschappen van het pro-
duct, in dit geval het armatuur. Maar een 
internetaanbieder kan nooit voor u bepa-
len welk product voor uw omgeving en met 

name de toepassing het meest ge-
schikt is. Een standaard led-

lamp die geschikt is voor 
elke kantooromgeving 

bestaat niet. De keu-
ze voor het beste 

armatuur voor uw 
kantoorruimte is 
maatwerk. Dit 
hangt onder 
andere af wat 
voor soort 
werk dat er 

gedaan wordt, de grootte van de ruimte, de  
hoogte, de hoeveelheid daglicht en ook de 
lichtkleur kan bepalend zijn. 

Met een goed advies vooraf - welk product 
is het beste voor uw toepassing – weet u 
zeker dat wat u gaat ontvangen, aansluit 
bij uw wensen. En juist daar zit het verschil 
tussen verkoop en advies waar sprake is 
van persoonlijk contact. Allemaal factoren 
die een rol spelen bij de keuze van uw ver-
lichting. En dat is echt mensenwerk. 

Maatwerk

Goede verlichting is essentieel in uw wo-
ning, op de werkvloer, in het magazijn of 
in uw winkel. Juist omdat er zoveel mo-
gelijkheden zijn, is het goed om u te laten 
adviseren door een specialist die exact kan 
vertellen welke lichtbronnen het meest ge-
schikt zijn en waarom. Ledverlichting heeft 
veel voordelen ten opzichte van conven-
tionele lampen, maar bij verkeerd gebruik 
of verkeerde keuzes gaat een groot deel 
van het voordeel verloren. Overweegt u 
om ook over te stappen op ledverlichting? 
Maak dan eerst een afspraak bij Watts Lux 
& Lumen, wij kunnen u op maat adviseren. 
Persoonlijk advies, service en maatwerk 
staan centraal, voor elke toepassing en 
elke ruimte de juiste verlichting. 

Neem vrijblijvend contact op met Rob Tum-
mers voor een eerste kennismaking en er-
vaar wat hij kan doen voor je bedrijf, winkel 
of woning. Ga naar onderstaande website 
voor een impressie van de mogelijkheden 
of kijk op de Facebookpagina van Watts 
Lux & Lumen. 

www.wattsluxandlumen.nl


